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La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 30 de juliol de 2018, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen:

Seguretat Ciutadana
1. Exp. 58/2017/CNT – Adjudicar a l’empresa AUTOS IGLESIAS, SL, el contracte pel 

subministrament, en la modalitat d’arrendament, de tres vehicles hibrids amb kit de detinguts 
per a la policia local.
Hisenda

2. Exp. 3/2018/HIS_IFE – Donar compte de l’informe de l’Interventor i la Tresorera en relació al 
grau de compliment de la Llei de mesures de lluita contra la morositat.
Secretaria-Governació

3. Exp. 31/2017/SEC_RP – Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
ajuntament.

4. Exp. 32/2017/SEC_RP – Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
ajuntament.

5. Exp. 34/2017/SEC_RP - Resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest 
ajuntament.
Recursos Humans i Organització

6. Exp. 3/2018/RH_RP – Desestimar de manera íntegra les sol·licituds de dos treballadors del 
Servei de Cultura.

7. Exp. 16/2018/RH_PPO – Contractar a 5 treballadors amb categoria laboral d’Operari de Neteja.
8. Exp. 29/2018/RH_CN – Prorrogar la durada del contracte laboral temporal eventual per 

circumstàncies de la producció a una treballadora del departament de Serveis Socials.
9. Exp. 53/2018/RH_CN – Contractar per a tasques d’auxiliar administratiu/va (taquilla) i muntatge 

i desmuntatge durant el mes d’agost i setembre, per activitats relacionades amb les arts 
escèniques.

10. Exp. 54/2018/RH_CN – Contractar a una treballadora mitjançant un contracte laboral temporal 
eventual per circumstàncies de la producció i amb categoria laboral d’Auxiliar Recepcionista.
Compres i Contractació

11. Exp. 3104/ 2018/CMN – Adjudicar a l’empresa TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. 
(MOVISTAR) el servei de telecomunicacions mòbils (veu i dades).

12. Exp. 3106/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa VODAFONE ONO, S.A. el servei de 
telecomunicacions de veu fixa.
Informàtica

13.Exp. 2745/2018/CMN – Adjudicar a l’empresa MINVANT GAPS, S.L. (ARTIC CONSULTORS) els 
serveis de consultora adaptació ITIL.
Serveis Socials

14.Exp. 110/2018/EG_CON – Subscriure amb el CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS conveni 
de col·laboració per regular les condicions en relació al Casal d’Estiu i el Campus de Bàsquet de 
l’any 2018.

15. Exp. 111/2018/EG_CON – Subscriure amb el CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS conveni 
per establir els termes de col·laboració en relació a la Campanya de la Verema 2018.
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16.Exp. 112/2018/EG_CON – Subscriure amb el COMITÉ DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA A L’ALT 
PENEDÈS conveni de col·laboració pel projecte Alberg humanitari en temps de verema/2018.

17.Exp. 113/2018/EG_CON – Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb el CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS i el COMITÈ COMARCAL DE LA CREU ROJA ESPANYOLA A L’ALT 
PENEDÈS pel manteniment del Banc d’ajudes tècniques (BAT).

18. Exp. 138/2018/EG_CTB – Cedir temporalment l’ús de l’habitatge de l’Avinguda Tarragona, 
núm. 52, 3r 3a.

19. Exp. 1148/2018/EG_SA – Atorgar a l’entitat ROTARY CLUB DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 
l’import en concepte de col·laboració amb l’organització de la 14a Edició de la Nit Solidària.
Salut i Consum

20.Exp. 28/2018/EG_SR – Sol·licitar a la GENERALITAT DE CATALUNYA a través del Departament 
de Territori i Sostenibilitat la col·laboració per l’actuació “Identificació i esterilització de gats de 
carrer/Control de gats de les colònies de Vilafranca del Penedès”.
Esports

21.Exp. 66/2218/ESP_GAE – Satisfer a l’EMA ARSENAL INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ 
l’import corresponent als costos dels seus treballs per les activitats formatives artístiques i 
creatives del Programa “Les Tardes”, del curs 2017-2018 a les escoles Mas i Perera i Dolors 
Piera.
Joventut

22.Exp. 89/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa pel subministrament de 
mobiliari de l’espai cívic per a joves a l’antic mercat de la Pelegrina.
Gent Gran

23.Exp. 117/2018/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ GESTORA CASAL DE L’ESPIRALL, 
conveni per a l’any 2018.

24. Exp. 118/2018/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ GESTORA CVASAL DEL TÍVOLI, 
conveni per a l’any 2018.
Serveis Urbanístics

25.Exp. 8/2017/CNT – RETORNAT AL SERVEI pel seu estudi i reconsideració.
26. Exp. 8/2018/URB_RAU – RETORNAT AL SERVEI pel seu estudi i reconsideració.
27. Exp. 9/2018/URB_RAU – Aprovar els informes de viabilitat d’obres de la finca situada a la 

Rambla de Sant Francesc, núm. 14.
28. Exp. 88/2018/EG_CON – Aprovar i subscriure el conveni de rehabilitació i acord d’utilització 

d’ús de l’habitatge situat al carrer Joan XXIII, núm. 12, baixos 2a.
29. Exp. 2635/2018/CMN – Adjudicar a ENVANS PLUVIALS SAATE, SL el contracte administratiu 

menor de les obres de millora de l’aïllament tèrmic de la coberta de la llar d’infants  El Parquet.
30. Exp. 2990/2018/CMN – Adjudicar a ELÈCTRICA GÚELL, SA el contracte administratiu menor de 

les obres de millora dels quadres elèctrics pels Mercats sedentaris.
31. Exp. 3126/2018/CMN – Adjudicar a 080 ARQUITECTURA, SLP, el contracte administratiu menor 

dels serveis de redacció i direcció del projecte d’instal·lacions tèrmiques i de ventilació d’alta 
eficiència del nou pavelló de la Gamba.

32.Exp. 112/2018/URB_OMA – Concedir llicència d’obres majors per les obres d’enderroc 
d’edificació existent al carrer General Cortijo, núm. 5.
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Serveis Urbans
33.Exp. 1/2018/SU_EBE – Ratificar l’informe favorable sol·licitat per l’Organisme de Gestió 

Tributària de la Diputació de Barcelona, en relació a la sol·licitud de bonificació d’un 20% de la 
Taxa per Gestió dels Residus Domèstics, exercici 2018 a l’adreça del Carrer de Pere Giró, núm. 
6.

34. Exp. 8/2018/SU_EBE – Ratificar l’informe desfavorable sol·licitat per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, en relació a la sol·licitud de bonificació de la taxa de 
residus comercials presentada en nom de PINTURAS JANER SA. 

35. Exp. 71/2018/CNT – Aprovar l’expedient de contractació administrativa per les obres 
d’adequació genèrica de voreres del barri del Poble Nou.
Promoció Econòmica

36. Exp. 4/2018/PE_PAC – Aprovar i subscriure amb l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE LA 
GIRADA conveni de col·laboració econòmica per a l’any 2018.

37. Exp. 5/2018/PE_PAC – Aprovar i subscriure amb l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS CENTRE VILA 
conveni de col·laboració per a l’any 2018.

38. Exp. 114/2018/EG_CON – Prorrogar amb la MANCOMUNITAT PENEDÈS GARRAF el conveni de 
col·laboració fins a finalitzar el Pla de Treball conjunt del Programa integral de foment de 
l’emprenedoria.

39. Exp. 47/2018/EG_INF – Atorgar llicència d’ocupació de domini públic a l’empresa VIAL PÚBLIC 
SERVEIS AUXILIARS D’INFORMACIÓ URBANA SL, per mantenir, actualitzar i ampliar la 
senyalització de les empreses instal·lades en els diferents polígons d’activitat econòmica de 
Vilafranca.
Cultura

40.Exp. 56/2018/EG_CON – Modificar l’acord de la Junta de Govern Local del 7 de maig de 2018, 
en relació al conveni amb el BALL DE BASTONERS.

41.Exp. 101/2018/EG_CON – Subscriure amb el BALL DE PANDEROS conveni en concepte d’ajut 
pel seu funcionament i una aportació econòmica de caràcter extraordinari en concepte d’ajut 
per les activitats per celebrar el 150è aniversari.

42. Exp. 102/2018/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ JAZZ CLUB VILAFRANCA conveni per 
a l’any 2018, en concepte d’ajut per al seu funcionament.

43. Exp. 103/2018/EG_CON – Subscriure amb la SOCIETAT CORAL EL PENEDÈS conveni pel seu 
funcionament.

44. Exp. 104/2018/EG_CON – Subscriure amb l’ASSOCIACIÓ FARASHA DANSA ORIENTAL I 
CREATIVA conveni per a l’any 2018.

45. Exp. 105/2018/EG_CON – Subscriure conveni amb la CORAL INFANTIL L’ESPINGUET.
46.Exp. 106/2018/EG_CON – Subscriure amb el BALL DE LES PANDERETES en concepte d’ajut pel 

seu funcionament i una aportació econòmica de caràcter extraordinari en concepte d’ajut per 
les activitats per celebrar el 50è aniversari.

47. Exp. 107/2018/EG_CON – Subscriure amb el BALL DE FIGUETAIRES conveni en concepte d’ajut 
pel seu funcionament.

48. Exp. 109/2018/EG_CON – Subscriure amb el BALL D’EN SERRALLONGA DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS conveni en concepte d’ajut pel seu funcionament.
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Certificacions
49. Exp. 26/2017/CNT – Aprovar la certificació núm. 6 – LOT 1 relativa a les obres d’urbanització de 

l’eix de la via, àmbits 6 i 7.
Ratificar Decrets de l’Alcaldia 

Serveis Urbanístics 
50. Exp. 36/2018/CNT – Classificar les propostes presentades a la licitació per a l’execució de les 

obres d’ampliació de nínxols al cementiri municipal.
Cultura

51. Exp. 30/2018/CNT – Classificar les propostes presentades a la licitació pel servei d’atenció al 
públic i consergeria dels espais culturals de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès.

52. Precs i preguntes
No s’ha efectuat cap petició.               
Punts inclosos per via d’urgència

53.Serveis Urbanístics 
Exp. 47/2017/URB_OMA – Concedir llicència municipal per a la segregació de la finca de l’Av. de 
Tarragona, núm. 82 i llicència urbanística d’obres majors sol·licitada per YILUNI INVERSIONES 
SL, per les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar en l’immoble situat a l’Av. de Tarragona, 
núm. 82.
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